ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA
Uwzględniając zasady przedstawione w rozdziale 8 (§59-67) Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Zielonogórskim z dnia 1 października 2018 roku, Rada Instytutu Psychologii, na
posiedzeniu w dniu 23.01 2019 roku ustaliła , co następuje:
1. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą trzy osoby: przewodniczący Komisji
Egzaminacyjnej, recenzent pracy magisterskiej i promotor pracy magisterskiej.
2. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest pracownik Instytutu Psychologii posiadający
tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W sytuacjach wyjątkowych, za
zgodą Dyrektora Instytutu Psychologii rolę przewodniczącego może pełnić pracownik Instytutu
Psychologii posiadający stopień naukowy doktora.
3. Recenzentami pracy mogą być samodzielni pracownicy Instytutu (osoby z tytułem profesora
lub ze stopniem doktora habilitowanego), a także pracownicy ze stopniem naukowym doktora,
których kompetencje naukowe odpowiadają problematyce złożonej przez studenta pracy
magisterskiej.
4. Recenzenta pracy dyplomowej proponuje promotor, ostateczne wyznaczenie recenzenta
wymaga akceptacji Dyrektora Instytutu Psychologii (ewentualnie Rady Instytutu, ale tylko wtedy,
gdy akceptacja członków Rady mogłaby być dokonana drogą elektroniczną, a nie związana
z zebraniem RI).
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wymagań wynikających
z programu studiów, w tym pozytywna ocena pracy dyplomowej. Negatywnie oceniona praca
dyplomowa nie może być przedstawiona ponownie.
6. Egzamin dyplomowy obejmuje odpowiedzi na trzy pytania:
a)

pytanie recenzenta na temat złożonej przez studenta pracy magisterskiej; recenzent
ma prawa do zadawania dodatkowych pytań dotyczących treści pracy;

b)

pytanie wynikające z zestawu zagadnień podstawowych dla kierunku Psychologia;

c)

pytanie wynikające z zestawu zagadnień obowiązujących dla danej specjalności
na kierunku Psychologia.

d)

pytania drugie (b) i trzecie (c) magistrant losuje ze znanej i podanej wcześniej listy
zagadnień. Kolejność odpowiedzi na pytanie drugie i trzecie jest dowolna.

e)

zagadnienia do egzaminu dyplomowego umieszczone są stronie internetowej
Instytutu Psychologii.

7. Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego i całości studiów wynika z zasad obowiązujących
na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnych z Regulaminem Studiów § 65:
Podstawą ustalenia wyniku studiów jest:
1. Średnia ważona uzyskana przez dodanie:
1) 1/2 średniej ocen z zaliczonych w czasie studiów przedmiotów, obliczonej według
zasad określonych w § 25 ust. 1,
2) 1/4 oceny pracy dyplomowej,
3) 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
2. Średnią ważoną, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
3. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów ustalony na podstawie
średniej ważonej określonej w ust. 1, zgodnie z zasadą:
1) poniżej 3,30 - dostateczny,
2) od 3,30 do 3,69 - dostateczny plus,
3) od 3,70 do 4,09 - dobry,
4) od 4,10 do 4,49 - dobry plus,
5) od 4,50 do 4,89 - bardzo dobry,
6) od 4,90 - celujący.
8. Studentowi przystępującemu do egzaminu dyplomowego przysługuje prawo do wglądu
w recenzje swojej pracy magisterskiej w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów
Uniwersytetu Zielonogórskiego§ 57 p.5, który brzmi:
Student ma prawo zapoznać się z ocenami promotora i recenzenta dotyczącymi złożonej pracy
dyplomowej, w przypadku pozytywnej oceny pracy, najpóźniej na trzy dni przed egzaminem
dyplomowym.
9. Etyka postępowania:
Promotorzy prac, dyrektor Instytutu i powoływani recenzenci zobowiązują się do obiektywnej
oceny: pracy dyplomowej oraz odpowiedzi studenta na pytania.

